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FERiD CELAL GÜVEN 

Y eni alfabenin TUrk milletine 
temin ettiği buyıık fay daları 

' on yılhk neşriyat sergisinde 
bir çırpıda görmek mUmkundUr. 

Bir milletin kutuphanesinin ve 
neşriyatının zenginli~ , o milletin sc· 
viyesinin bir ölçusudcr. Bugun insan· 
ların en basit ihtiyaçlarından en ka
rışık i lerinc kadar muhtaç oldukları 
şey bilgi ve tekniktir. Pratik zekanın 
muvaffakiyeti ne Juıdnr buruk olursa 
olsun ömrU uzun Urmez. Bunun için 
bayattaki her hareketimizi, ve buton 
işlerimizi okuyarak, öğrenerek elde 
cttiAimiz doğru neticelere bağlamak 

zarııretiodeyiz. 
İyi bir kitnp, en iyi bir arka· 

daştır, hem öyle vefolı, sadık bir ar
kadaş ki, hizraetl~rimize mukabelf'sini 
beklemeden daima hazırdır. 

Öyle insıuılar tanıyoruz ki, bU· 
tun bilgileri ve iftiharlan elde ettik· 
leci bir diplomadır. Onları nerede 
bmıkmışsak orada buluyoruz. Halbu 
ki mekkp in anlara yalnız ileri ha· 
yatta bir çalışma yolu temin eder.: 
Okuınayan, yeni b;r şey öğrenmeyen 
vak.tından önce ibtiyarh~a duşmuş bir 
insan gibidir. 

On yıllık sergi Turk millttinin 
okuma zevk.inin nasıl ilerlemekte ol
du~nu bize gösteriyor. Bu ilerleme
nin yegane sebebi, Ebedi Şef AtatUr· 
kun Tork milletine temin ettiği alfa.· 
be sayesinde olduğuna şuphc _yoktur. 

Genç Mıı.nrif vekilimiz ne riyat 
.ko~rcsinde :ıö.> ledikle.ı·ı nutukta 
bu ilerlemeyi kati görmemektedir. 
Manrif vekilimizin bu fikirlerine can· 
dan iştirak ederiz. Neşriy:ıt ~saha ın· 
da henUz çok gerideyiz. Bu işlere 

çok önce başlamı;ı milletlerin bir haf- ı 
tada çıkardıkları kitnplar, bizim on
scnclik çalışmamızlıı denkle;;mekte· 
dir. 

Fakat eski bir dustUra nazaran; 
< malrifet iltifata tabidir.» Okumayı 
yimek ve içmek gibi ihtiyaçlarımızın 

ırasına gcçirdigimiz zaman meselenin 
halli ke.odiliginden kolaylaşır. 

Kaçımızın evinde - en basit şe· 
kilde de olsa - bir kutuphane var· 
dır. Evlerimizin mobilcsini usunu az 
çok duşunuruz de, kafamızın sus ve 
zcynctlni temin edecek olan kutupba
nc işi en son planda knlır. Bir ka· 
dife kanepe. bir hnlı, clivnrlarımıza 

nshğımız çc;;it çeşit §eyler, hatta lu
:ıı:umlu !Uzum uz dış hayatımızın gös· 
tcrişine hasrettigimiz elbiseler, me· 
deni bir insan için kitap ihtiyacın· 

dan sonra gelen basit şeylerdir. 

Neşriynl konırresi bu sabah en· 
cUmcnlerin hazırladıkları raporları 
okuyarak işine son verdi. Memleke· 
tin en gUzide fıkir ve kalem sahiple· 
rinin meydana koydukları esa:.lar, 
bizde kitap ve okuma işlerinin birinci 
safhasını geçirmiş oluyor. 

Okumak kafi de~l, kitap neşret· 
nıek lı.afi dcJH, okumanın da, kitap 
neşretmenin de bir kaidesi vardır. 
Ra tgcle okunan kitaplar, plansız 
okuma. gıda alıyorum diye, mideyi 
Yorucu, harap edici şeylerle dolclur· 
~aya bcnzC'r. lyi, faydalı okuma, iyi 
kıtapla mUmkUn olur. Ne;;riyat kon· 
&rcti bilhas'la bu noktaya çok ehem· 
ııı.iyct vermiştir. 

Bnknr ınız, bir insan pisboğar bir 
ç~.c:uk gibi her önUnc gelen şeyi okur, 
bQyle bir okuma okuvanı• muav.)•en 
h' .J ' v 

d ıç bir i tikamete götUrcmez. Daha 
o~r~,u o insanı şa}kına çevirir. Adı-

nı 1yı h '-- l • A aı.ır ayamıyorum vrupalı bir 
rnUtefekkir k .. tu ,_ k··t . '- ' o OJl'umavı, o U şevı 
o"urnaJ•ı af k v ~ 
0 -L yon çe meye benzetmisti. 
wıa ' 'Uk J . l b .., nrı a kıtabı vcfah bir dosta 
cnzctnıi'lti r' k h 

doııt d •. ın . a at er kitap vcf ah 
kcndiııi cgıldir. lnsan nasıl hayatta 
ti~i in ne arkadaş olarak intihap et· 

h • •anla h" . a lakla nn mu ıhne, kanaat ve 
rınn .. h 

tckaınuı sorc, a lak ve seciyc:.i 
ltrsa k Veyahut uk~ta maruz ka· 

lıır d~ ~. u1ınak içiu seÇ\:ccf.wiz ·l<lt~p-
0J e:dir. 
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Sovyetlerln bitaraflık jesti karşısında 

Bazı Fransız gazeteleri 
Ruslardan şübhe ediyor! 

Gazetelerin tefsirleri 
Paris : 6 (a, a.)-Fransıı gazete· 

leri, Litvinofun çekilmesi ve yerine 
Molotovlun tayini etrafında bazi tah
minlerd~ bulunmakla iktifa ediyorlar 

Pelit Aarisin diyor ki : 
Moskova hükfünf'ti, İngiltere ve 

Fransa ile memnuniyetle bir siyasi :ve , 
askeri ittifak aktedeceğini ve bu su 
retle de şarki Avrupadaki orta ve 
küçük devletlerin kcndiliklerindek 
Rusya tarafından garanti edilmiş bu· 

· Junacağını bildirmişli. bittabi alaka
dar memleketler Rusyayı kendi taraf . 1 
larında görmek için ona da Sarin teş 

1 

riki mesai garantileri vermek mecbu 1 

riyeiindedir. 
Figaro, şöyle yazıyor : 
Rusyada olan bitenler, Fransızlar 

için anlaşılamaz şeylerdir. her defa-

sında aldanmak tehlikesi yardır. bir 
çok defadır şöylcdiğimiz gibi Rusla
rın adedi ayni zamanda üç siyaseti 
bir arada gütmektir .. bu dolambaçlı 
ve karışık yolların içinden ancak on. 
lar çıkabilirler. kim bilir belki de br.· 
gün üç degil dört siyaset takip edi. 
yorlar. daha dün Ankara'da türklerle 
müzakerede bulunan Potemkin'in ne 
olacağın~ ve Molotv'un da hariciye 
komiserliğınde kalıp kalmayar.ağmı 
bilmek çok alukalı bir mev7.udur. 

Raporf', bir Rus .alman mukare· 
netinin ihiimalsıı olduğuna kati olarak 
hüküm verilmiyeceğini yazıyor ve bu 
felaketli mukarenete mani olacak bir 
siyasetin takib edilmesini ötedenberi 
tavsiye elliğini hatırlatıyor. 

Oeuvre, Litvinov hadisesiui ancak 

Net')'orktan bir manzara : (;öriirıen V'lpur, Fransızlarm me§lıur 
( Normandiya ) ı•rıpurudur 

NEYYORK MEKTUBU 

AMERiKAN DEHASININ MUf\ZZAM ESERi 

NEVYORK SERGiSi 
'' Asrın Torpili,, 

Sergide günde altı çocuk doğacak 
260 bin ttğaç, bir milyon çiçek 

Buıün, Nevyork sergisinin kurul
duğu yer bundan üç sene evvel mu
azzam bir süprüntü deposu idi. Çünkü 
yıllardanberi şehrin bütün pislikleri 

buraya dökülmekte idi. işte bu batak
lık, süprüntü deposu bugün dünyanın 
en büyük merkezlerinden biri halini 
almıştır. 

Amerika hükumeti Nevyorkta 

Okumak bizzat nefsim iz için bir 

(Dünya Panayirini] kurmağa karar 
vt:rdikten sonra binlerce işsiz ameleye 
iş çıkmıştı. B•J ameleler 190 günde 
17 milyon kilo süprüntü temizlediler. 

Bu suretle muazzam bir saha temami· 
le temizlenmiş oldu. Bundan sonra 
bu sahaya 10,000 büyük, 250,000 
küçük ağaç ve bir milyon çiçek 
dikildi. 

Bataklık olan bu sahanın muka-
vemetini temin için de araziye, otuz 
metre uzunluğunda 30,000 d · 

faydadır· Fcrdleri okuyan, bilha~sa • emır 
1 

po trel çakıldı. 
iyi şeyler okuyan milletlerin kutup· \ 
ho.ncleri ve me,ydana getirdikleri kul- Asrın Torplll 
tur hareketleri daima taklit ve tak· Serginin içinde ve etrafında 80 
dir olunurlar . lokanta yapılmıştır. Serginin devam 

İyi muharrirl\'r. iyi edipler, yUk· ettiği müddt:tçe her hangi bir anda 
:;ek ilim adamları yetiştirmek isteyor· burada, 250,000 kişi rahatlıkla yemek 
sak başlıca şart okumak ve iyisini yiyebilecektir. Yapılan bir hesaba gÖ· 
okumak, kultur hayatımızın tekamU· re, sergi devam ettigi müddetçe otuz 
lunden, yalnız fikir ve kalem erbabı milyon ımcuk sarrolunacakhr. Eğer 
mcı;ul olamaz. I Iepinıiz ayra ayrı mc· bu sucuklar uç uca ulanacak olursa 
'.Çuliyetlcr taşıyoı·uz. Parislc, Konkordiya meydanındaki 

iyi kitnbn kar)>I göstcrccct;imiz dikili taşla Ncvyorktaki Hürriyet abi-
ınuhnbbctlcr, alakalar Turk nıilletinin desini bağlamak mümkündür. Bu lo-
mcdcni cihan karşısındn medeni nıcv- kantaları işletecek olan şirketlerden 
k;ioi t:ayin edecektir. Neşriyat kon· birisi deha şimdiden satılacak sandviç 
p-e .. iniıı a$ıl heddı ışte bu~r. - Gtrisi ıkincİ sahifede -

bazi tahminlerle izah etmek mümkün 
olacağını kaydettik ten sonra bilinme
si lazım olan asıl mesr.lenin Sovyet. 
!er birliğinin ideoloji bakımından de· 
ğil fakat ameli ye siyasi bakımban 
hangi tarafa temayül edeceki olduğu
nu ae bunu ite ancak bizzat Rusya
nm söyliyebileceğini ehemmiyetle t 
baı üz ettiriyor. e. 

Ordre ga'ZetP.si diyorki : 
journal de moscou'nun 30 nisan 

tarihli son nu shasında Stalin 'in imza. 
siyle şöyle bir başlık vardı : biz te

cavüze uğrayan ve vatanlarının . 
"k1~1· ıs. tı d ı ukrunda mür.adele eden mil· 

Jetlerle beraberiz. 

Bi~ae~a!eyh, bütün zevahire rağ. 
m.en nı~bınlığe temayül edebiliriz . 
Kam bllır belkı de Moskova h-k •• . p . u u 
metı arısı ve Londra hükumetlerini 
kararsızlıktan çıkarmak istemişt· 

N.h ır . 
_ ı ayet Populaire gazetesi de 

şoyle yazıyor : 
Hitlerin maksatlaıl hususund S 

k A a OV. 
yet eı unını~ gaflete düşebilecekle-
rını zannetmıyoruz . Yine 2 . 

k
. .annetmı-

yoruı ı Sovyet erkanı l<usy .1 H. 1 . a ı c 
ıl crcı Almanya arasında b 1 . u unan 

d vletlerın oı lrdan kalkm:ısını k b 1 d b. . V a u 
e e ı sın. e nıhnyet bugün l 

ı I . apı. 
ma.•.la o an ınfnat manevrasının L-t-
Av U 

• u un 
r pa sıyasctı üzerlr:de . . • yapacağı 

tesırler~ de. S?v ;et ı Ürsasının kabul 
cdeceğıne ıhtımal vermiyoruı . 

Gn. VF.YGANOlN GÖRDOCO 

MİSAFIRPERLIK DOLA Y[SILE 

FRANSADAN 
TÜRKiYE YE 
TEŞEKKÜR! 

Gn. Veygand Romanyada 

Bükreş : 6 (Radyo) - Geueral 1 
Veygant Romanya kralı Karol tara. 
fından kabul edilmiş ve 0··ğl . e yeme· 
gme alıkonmuştur. 

Paris: 6. _ a. a _ 

General Veygand ' a 1 ürk ma· 
kama~ı tarafından yapılan ço, ha 

raretlı. ka~ul resmi Fransız mahalin

de derın bır memnuniyetle kayd d"I· 
mektedir. · e 1 

Fransa hariciye nazırı Bonnet j 
bu tıususta F ransanın teşekkürlerinln ı 
Ankara hükumetine iblağına Fran· , 

sanın Ankara büyük elçisini memur 1 
etmişti . 

Hatay Devlet 
Reisi Adanada 

Bay Tayfur Sökmen dün 
şe~rimizden Hataya 

geçtiler 
Bir müddettenberi Ankara ve 

ve lstanbulda bulunmakta olan Ha· 
tay Devlet Reisi Bay Tayfur sök· 
men dünkü Toro.s ekispresile şehri 
mizdcn lskendcruna geçmişle1dir, 

Bay Tayfur Sökmeni Valimiz 
Ali Rıza Çevik ve emniyet direktö 
rümüz ve şehrirruıde bulunan Ha· 
taylılardan bir grup karşılamış ve 

uğurlauıı~tır. 

Antikomintern Paktın 
takviyesi • 

Jadonlar Paktın· 
şekline sokulması 

askeri itfifak 
taraftarı değil 

JAPON - INGIL TERE TiCARET 
ÇOK iYİ SAFHALAR 

MÜZAKERELERi 
ARZ EDiYOR 

L d . 6 ( Royter ) - Siyasi on ra . . 
mahafil, Bay Kreki ile Bay Arıt~ a-
rasındaki müzakerelerin m~mn~nıy~t 
verici safhalar aldığını bu vazıyetın 
lngiliz - Japon münasebetl~ri~in. i~e: 
.d . 1 ~ · edecex.ı umıdını 

rı e ıs ahını temın ıs • 
kuvvetlendirdiğıni söylemektedır. 

Verilen malumata göre, Japonla~ 
komintern aleyhindeki paktın askerı 
ittifak şekline sokulmasına taraftar 
değillerdir. 

Tokyo : 6 a. a. - iyi ma!Umat 
alım mahafilde beyan olunduğuna go· 
re. antikominıern paktının kuvvet· 
lendirilmesi hakkındaki mukabil Ja· 

pon projesini imparator Hariciye 
Nazın Arita ile yaptıkı bir mülakat
tan sonra imzalamıştır. 

Haı iciye Nazırı Arita , müteaki
ben , bu projeyi Alman ve İtalyan 
büyük elçilerine tevdi etmıştir. 

Bek'in tezini· Almanya, 
şayanı kabul 

•• •• gormuyor 

''DANZiGDEN ASLA 
V AZ GEÇEMEYiZ ,, 
ALMANYANlN YUNANISTANA 

BULUNOUGU HABERLERl 

Bcrlin ; 6 ( D. N. B. ) - A1man 
ıoatbuah Alman dinamizminin , de
mokrasiler dinamizmınden çok daha 
kuvvetli oldnğunu , ve Almanyıının 
küçük devletler hakkında ~ütıüğ'ü 
dürüst hareketi, yakında Estony~ ve 
Letonya ile imzalanacak ademı le· 
cavüı paktlarının da bir defa daha 
isbat edeceğini yazmaktadır · 

İrandan dönen 
Heyetimiz 

Dün akşanı şehrimizden 
geçti,merasimle karşılandı 

fnhl•arıar veklllmlz 
Bay Rana Tahran 

lran V cliahdinin düğünü mü· 

nasebetiyle inhisarlar Vekilimiz 
Rana Tarhanırı riyasetinde Tahrana 

giden Heyetimiz dün akşam . s~at 
20 1 O da hususi trenle şehrımıze 

1 
• • da Va· gelmişlerdir. Heyetımız gar. . 

limiz Ali Rıza Çevik, Beledrye Reıs 
Vekili Vedad Güçlü • Kum~n~an 1 

Emniyet Müdürü ve diger hukumt:t 
eı kanı ile askeri kıtalar tarafından 
karşılanmıştır . 

istikbal ve teşyide askeri bando 
milli parçalar çalmıştır • Sayın Ve· 

kilimiz Rana Tarhan tevakkuf es 

nasında Valimizle görüşmüşler ve 

Adana hakkında izahat almışlırdır. 

BİR 
TEYiT 

MUAHEDE TEKLl~NDE 
EDILM~ME.KTEOIR 

Ber1in iya i mehafıii , Polonya 
Hariciye Nazırı Bay Bek tarnf ından 
Danzig hakkında ileri sürülen tezin 
şayanı k3bul olmadığinı , bizzat Be· 
kin itiraf etıigi gibi, mühim bir ek· 
seriyeti Alman olan bu şehirden Al· 
manyanın asla vaz geçmiyeceğ'ini 
söylemektedir . 

Atine : 6 ( Radyo ) - Alman· 
yanın, Yunanistana bir muahede tek· 
lifi hakkında, Berlindcn verilen ha· 
berlerden Atine siyasi mehafili ademi 
malümat beyan etmektedir. 

----~~~~~~~~~~~ 

ltalyan - Macar ticaret 
müzakeresi neticelendi 

Roma : 6 (A.A) - Macar tica· 

ret Nazm Kurder, Roma'dan hare

ket etmiştir, 
Neşredilen tebliğde, müzakere

lerin bir samimiyet havası içinde ce· 
reyan ettiği ve tetkik edilen mese· 

lelerin halJine müncer olduğu tasrih 

edilmektedir. bu suretle iki memle· 

ket arasındaki mübadelelerin sürat· 

le inkişafı mümkün olacaktır. 

Gafenkonun Belgrat 
temasları 

Bdgrat : 6 ( Radyo )- Romen 

Hariciye Nazırı Bay Gafenko Bel· 

grada gelmiştir . Nazır , Yugoslav 

Hariciye Nazırı tarafından karşı· 
lanmış müteakiben Kı al Naibi Prens 

Pol tarafından kabul edilmiştir • 

Gaf enko, öğle yemeğini Prens Po· 

)un sofrasında yemiştir. 

Son dakika 
Ank.ar : tj ( Telefonla) - Sovyet 

hariciye komser muavininin Anknra 
temaslarına dair lıurnda ncsrcdilcn ) 

resmi tcbli~dc ta.ın bir görUş birligi· 
nın mUşahadc cdildigi bildirilmekte· 
dir. 

* 
Ankara ~ G ( Tdcfonla -Aktaın 

..,aı:dc .. ı 7ckilllr bt: c.tı kararık k • 
pahlını,,hr. 



NEVYORK MEKTUBU 

Amerikan dehasının muazzam 
• 

eserı 

NEVYORK SERGiSi 
''Asr n -:rorpili ,, 

Sergide günde altı çocuk doğacak 
260 oin ajaç ' bir milyon çiçek 

BiRiNCi SAHiFEDEN ARTAN -

:ıer için bir milyon kilo sığır eti is· 
marlamıştır. 

Fakat serginin en meraklı en he· 
yecanlı hadisesine malesef ancak bir 
kaç kişi şahit olabilmiştir. Bu hadise 
meşhur (Asrın torpili] nin toprağ'a 
gömülmesidir. Ve bu torpili 5,000 
seneden evvel kimse bir daha göre· 
miyecektir. 

Bu iki metre }'İrmi beş santim 
uzunluğunda ve yirmi üç santim ge 
nişliğinde, ve hiç bir suretle bozul· 
muyacak· hususi bir madenden ya· 
pılmış bir üstuvanedir. Bu üstuva 
nenin içir.e modern hayatın en ka
rakteristik enalarından bir çoiu 
yer leş tirilmiş olduğu gibi, kitaplar· 
dan, gazetelerden, mecmualardan 
alınmış ve on bin kelimeyi bulan ya· 
zılar gayet küçük bir pelikül uzeri
ne yazılarak konulmuştur. Aynı za · 
zamanda hususi bir mikroskop ili· 
ve olun:nuştur. Bundan başka torpi 
lin içine asrımızın sosyal ve politik 
hayatının en mümeyyiz vasıflarını 
gösteı en bir de film konulmuş ve 
buna da, beşbin sene eıonra gele 
cek insanların yirminci asırda yaşı 
yanlardan daha az medeni olmaları 
ihtimali düşünülerek bir projeksiyon 
aletinin nasıl yapılacağını gösteren 
bir tarife ilave olunmuştur. 

• nat ve edebiyat sahasındaki mu· 
1 vaffıkıyetlcııni ve bugün ~azi re· 
J jimi tarafından konulmuş olan Al . 
1 manların bu sahada yapmağa devanı 
1 ettiği şeyleri dünyaya göstermektir. 
1 Serginin mükemmelliği için A· 
1 merikalılar bütün fedakarlıkları yap· 

maktan çekinmemiştir. Mtsela, Flo
ridadan getirilen portakal ağaçları 
hususi bir ışıkla meyva verecekler· 
dir. 2500 kişiyi alacak mükemmel 
bir tiyatro yapılmıştır • 

Fakat bütün bu teknik icatlar, 
ve pratik vasıflar haricinde Nev 
york sergisi bilhassa Amerikanın 
demokrat ideallerini tebarüz ettiren 
bir karakterde olacaktır. 

• auoUNKO PROGRAM • 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR 7/5/939 

12.30 Program . 

Şunu da söyliy,.Jim ki, beş bin ' 
sene sonı aki insanlara lir hatıra 

olarak kalmak şerefini ~u ditef eş· 
yalarda kazanmıştır: Bir dolma ka· 
lem, bir saat, bir elektrik lambası 

tütün, siğara, pipo, küçük bir fotoğ 
raf makinesi, bir traş makinesi, 
muhtelif paralar hububat dane!Hi 
maden nümuneleri, ve kumaş par· 
çal arı.. 

12 35 Muzik (Küçük Optret -
Şef : Necip Aşkın) 1 - Paul Uncke 
- Olimpiyadlaeda -· Marş 2 - F. 
reid Walter - Rüya - Kemal Solo 
ve Orkestra için. 3 - J. Strauss -
Neşeli Vals operetinden - Buseler ı 
ValM 4 - Bccker - İlkbahar (Me· 
lodi) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Küçük orkestra -
Şef : Necip Aşkın) Devamı 5 -
Volgraf - Kalbim Aşkla doldu -

• 1 

Bu torpil dün beş metre derin· 
likde toprak altına gömülmüş ve 
etrafına da granitten bir mahfaza 
yapılmıştır. 

** 
Sergiyi tertip edenler her ihti

mali nazarıitibare alarak tedbirler 
düşünmüşlerdir. 

Ziyaretciler arasında hastalana· 
caklar, bayılacaklar için tedavi pav 
yonları inşa edildiği gibi sergide \IU 

kuu mubtemrl görülen do~um ha· 
diseleri için de hususi yerler yapıl· 
mıştır.r> Hatta günde btş, altı do· 
ğum olacağı hesaplanarak, buna gö 
re tdbir ler alınmış yüz hast<&bakıcı 

kadının rardımile çalışacak müte· 
addit operatör ve doktorlar tayin 
edilmiştir. 

Sergide Amerikan fıkrinin bir 
nümunesi sayılabilectk olan şey • 
dokuz metre yüksekliğindeki diştir. 
Ziyaretçiler bu dişi seyrederken , 
diger taraftan esrarengiz bir ses de 
diş ağrılarına karşı nasıl müca· 
dele etmek lazım geldiğini izabe· 
decektir. 

Serginin orijinal ve harikulade 
!tyirlerindrn biı isi de , mikropların 
birbirleriyle olan mücadeleleri hu· 
susi bir ağrandi!man makintsiyle 
bir perde üzerine aksettirilecek ve 
halk onların nasıl kavga ettiklerini 
\'e birbirlerini nasıl yuttuklarını mü· 
kcmmel bir surette göreceklerdir . 

Sergide Atmanyanın deOll Al 
mantarın bir pavlyonu 

bulunacak 

Alm<!nya Nevyork sergisine iş 
tirıik etmemiştir . Fakat Amerikaya 
iltica etmiş olan Almanlar bir pa· 
viyon yaptırmışlardır . Maksatları 
H tlerden evvel Almanlar , ilim, S'a 

Ağır Vals. 6 - Dohnanyı - Düğün 
Valsi. 7 - Fiseher - Tatil günleri 
Süiti : A) işte Dağlar B) Beklenil· 
meyen bir tesadüf C) Suların sükü· 
neti D) Avdet. 

13 50 Türk müziği Çalanlar: Ve· 
cihe, Ruşen Kam. Cevdet Kozan, O 
kuyan : Mustafa Ç tğ-lar. 1 - Ferah· 
nak Ptşrevi 2 - Meleksetin Ferah· 
nak şarkısı : ( ifitrer yüretim ) 3 -
Ferahnak şarkı : ( Ruhumda bahar 
açlı ) .f - ishak Varonun Eviç şar
kısı : ( Kalbimde açılmış) 5 - Halk 
türküsü : ( Çıkayım ğideyim be ku· 
:zum 6 -.- ,. ., : ( Sabah olsun 
ben bu yerden gideyim. ) 7 - .. 
,, : ( Senin yazın kışa benzer ) 

14. 20 - 14. 30 Konuşma ( Ka· 
dm saatı - Çoçuk terbiyesine dair) 

ri) 

17.30 Program. 

17.35 Müzik (Pazar çayı)PI . 

18·15 Konuşma (Çocuk saatı) 

18.45 Müzük ( Şen oda -müziği 
lbrahim Özgür ve ateş böcekle· 

19.15 Türk müzi~i ( Fosıl heye· 
ti) Çalanlar : Hakkı Derman, Hasan 
Gür1 Eşr~f Kadri, Hamdi Tokay, Bas 
.. ı Üfler. Okuyan : CeJal Tokses ve 
arkadaşları. 

20.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji halierleri. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: Ve· 
cihe, Reşat Erer, Ruştn Kam, Cev
det Koı.an. Okuyanlar : Necmi Rıza 
Ahıskan, Safiye Tokay. 1 - Beste 
nigar peşrevi 2 - Haşim beyin Beı· 
tenigar şarkısı : ( Keçma mecbıırun· 
dan ) 3 - Mustafa izzet efendinin 
bestenigar şarkı : ( Gayrıdan Bul· 
maı teselli. ) 4 - Hafız Yusufun 
bestenigar şarkı - Çok slrmedi 
geçdi. .5 - Ruşen Kam : Kemençe 
taksimi 6 - Artf beyin Rast şarkı -
Zahiri hale bakıp 7 - Bimenin Hüz· 
ıam karkı - Sukunla g~er ömrüm 
8 - Nasibin Mehmedin Hüzıam tar· 
kı - Açmam açamam söyleyemem. 
9 - Udi A-tunedin karcıg:ar ~aıkı -

Şehü haberoern Mildiyo ile 
mücadele 

'91 .. İİIİll ................ ı ................ ~ ............................ , 

J9 
Valinin başkanlığında 

bir toplantı yapıldı 

19 Mayıs genÇlik ve s~r bay
ramı için şehrimizde hazırlıklara 
başlanmış olduğunu yazmıştık. Bu 
sene, Atatürk'ün büyük ve mukad
des h,tırasını taziz gibi yepyeni bir 
mahiyet alan bu bayramın her sene· 
kinden daha çok canla ve güzel 
olması için çalaşılmaktaClır.' 

Evvelisi gün vali ve parti !:>aşka. 
nımiz Ali l<.iza Çevik'in başkanlığın. 
da ve parti binasında bir topl~ntı 

BELEDiYE SEÇiMi 
intihaba mayısın 17 inci 
günü sabahı başlanacak 

Defterler askıdan indirildi 

Belediye intihabında rey verm~ğe 
ve Belediye Meclisine Aza olmaya 
,salahiyetli bulunanların isimlerinin 
yazılı oldukları def terler Perşembe 
günü akşamı askıdan indirilmiştir . 
intihap Encümeni dün defterler 
münderecatma karşı yapılan itiraz· 

ları tetkik etmiş ve neticelendirmiş . 

tir. Defterler münderecatına kartı 

sadece dört müntebip tarafından 

itiraz edilmiştir . 
Rey atılmağa Mayısın 17 inci 

günü başlanacaktır. 

M evsim dolayısiyle bölgeP11
' 

zin bağlarında son günle~· 
de Mildiyo hastalı~ görü · 

meğe başlanmıştır. Asmaları bu b31 

talıfa ugrayanJar Ziraat melttebiııİI' 
bağcılık şub~sine başvurarak ken 
dilerine lazım ~an malümatı müO 
hassısından almaktadır. Biz de h•1 

kımıza faydalı olmak maksadiyle bt 
hastalığa karşı alınacak tedbiri al1 

ğıya dercedidoruz: 
Malüm oldugu üzere mildif 

hastah~ına tutulan asmalara Pülue 
rizatör denilen pü.!kürtgeçlerfe bıJ1 

do butamacı -serpilir. 
Burdo bulamacının hazırlanni•' 
1 - Bir kilogram göztaşı ~ 

fıçı içinde (50) litre su ile usı.ıl 
vcçhile eritilir. 

yaprlmış, toplantıya bir çok güzide 
bayanlarımız da iştirak etmiştir. Ko· 
nuşmalar neticıesinde 20 mayısta 
bir de gardenparti vf'rilmesi karar 
laştırılmış ve bu gece ctlencesinin 
güzelliğini, neşeli geçmesini teı:ıin 
için muhtelif komiteler ayrılmıştır. 
Gardenparti Atatürk parkında ve· 

rilecektir. 

Erkek öğretmen okulunun Ceyhan'da 

2 - (500) gram taze yakılmıf 
kireç, bir mikdar "1 içinde 'Sooa~ 
rüldükten sonra üzerine su leatı!arJ 
bu kireçli su (50) litreye çıkarılı1 

Şehir Stadında 

Bugün Yapılacak Maçlar 

Bugün Ad•ma StadyomunJa 
oynanacak Adana idman Yurdu ile 
Toros Spor Kulübü Lig Maçının 
Hakemi Bay Halit Ak'\l ve yan 
Hakemleri de .Kenan ve Efdal sc· 

çilmişlerdir. 
Maça Saat tam 16 30 da baş· 

)anacaktır. Kulüplerimize muvaf· 
fakiyetler dileriz. 

Güreş Birincilikleri · _, 
Bölgemiz Alafranga güreş 6i 

rinciliklerine Bugün Saat tam 13 
de başlanacaktır. 

1 

1 

Baş hakem Beden Terbiyesi 
1 

Seyhan Bölgesi Güreş Ajanı Bay 
Şeref Çetindir. 

Minder üzerinde ve tam nizami 
şekilde yapılacak bu giirtşlerde her 
keı ken8i sıkletindeki güreşçilerle 
çarpışac"k ve en son gelen tamim· 
lere uygun olarak her müsabık 15 
dakika güreş tutacaktır. Gür~çile· 
rimize muvaff akiyetler dileriz. 

ENSTİTÜDE 

Talebelerin verdigi 
müsamere 

Şehrimiz kız sanat ens: itüsü dün 
öğleden sonra talebeye ve gicede 
talebe velilelerine olmak üzere iki 
müsamere vermişdir. kızlarımızın 
çok muvaffak oldukları bu müsame 
renin proğramı şu idi : 

lstıklal marşı," kendimizi oynu 
yoruz" adlı piyes, monolog, şu, şar, 
kı, Rend, şu. zeybek. eski ve yeni 
kıyafetler . 

Varken gönülde bin türlü yar 10 -
Karcığar saz semaisi. 

21.00 Neşeli plaklar - R. 

21.10 Müziği ( Riyaseti Cümhur 
Bandosu - Şef ihsan Künçer ) 1 - · 
G. Pares - Marş 'l - A. Corbin 
- Santiago ( lspanyol Valsı ) 3 -
Borodine - 2. inci Senfoninin birin· 
ci parçası 4 - E. Clarke - Sami 
miyet ( Kornet Solo için parça ) 5 
- B. $metana - Ultava ( Semfo 
nik parça) 

22.00 Anadolu ajansı ( Spor ser· 
visi) 

22.10 Muıik ( Caıban - Pi . ) 
22.45 - 24 Son ajan haberleri ve 

·arınki l < t,ıı m • 

Müzikli spor 
•• • 

musameresı 

Dün saat 16 da şehrimiz öğ 
retmen okulu talelele, i tarafından 1 
şehir stadında bir,. müzikli spor mü 
sameresi., vermiştir. gençlerin ver· 
diği bu müsamere gtniş bir alaka 
uyandırmışdır. 

Müsamerenin mevi'c proğramı 
şu idi : istiklal mardı, okul marşı, 
ğençlik marşı, gurur, bahar, rüzkir 
gibi, Türkoğlu, ğençlik marşı ve şu, 
spor proğramında : muhtelif beden 
hareketleri, küll ji mnastikli, muhte· 
lif atlamalar, sportif harketler, eğ· 

lenceli koşu idi. 
Talebeler çok muvaffak olmu~: 

!ardır. 

Adliyede 

Arpa mahsulü yetişti, pa-
1 muklar temamen ekildi 

Ceyhan, 6 (Hususi muhabiri
mizden) - Çukurovada sıcakların 
artması dolayısiyle bölgemizde hu· 
bubat mahsulleri yetişmeğe başla-
mıştır, 

Aldığım malumata gör~. bir haf. 
tadanberi Ayas mıntıkasında arpa 
mahsulünün biçilmesine başlanmış· 
tır. Diğer taraftan da bu biçilen ar. 

1 
palar toplanarak harman yapılmak· 

1 tadır 

Bu suretle göz taşı mikdarı ~·· 
olmuş olur. 

3 - göz taşı mahlulü dıif111 

karıştırılauk kireç mahlulü üzerid 
dökülür. Bu suretle yapışkan ola# 
ve gayet yavaş teressup eden bO 
lamaç yapılmış olur. 

4 - Her iki mahlul devarıt 

olarak kan$brıHfıktan sonra bir l"ıl 
rine katılacaklar ve taze olarak sal 
fecfüeceklerdir. Bu karıştırma!• 
esnasında arada bir penbe Tarni• 
kağıdı ile muayene edilerek bu lci 
ğıdı maviye çevirinciye kadar alf1' 

liyata devam etmek lazımdır. 
Bu i liç hem va fi hem de şafı 

yani hem hastalıktan korumak, he~ 
de hastalığa tutulan asmaları İ1 
etmek için kullanılır. Her iki halJ 
de birinci ilaçlamada yukarda '1' 

1 zırlanma şeklini anlattığımız jljC ' 

O/o 1 nisbetinde göz taşı konur. 

Buğday mahsulünün de bir haf· 
ta sonra biçilmesine başlanmış ola. 

1 

caktır. Çifçilerimizin söylediğine 
bakılırsa; bu yılki hububat mahsu
lünün geçen yıllardan daha bereket· 
li ve iyi olacağı umulmaktadır. 

Bölgede pamuk ekimi de son 
bulmuştur. Ancak bu seneki pamuk 
mahsulünün daha iyi bir şekilde ye· 

iş sahiklerine kolaylık 
gösterilecek 

Adliye vekal~ti, teşkilatına bir 
tJmim yapmıştır. Bu tamime gört, 

1 tisehilmesi için bugünlerde yağ · 
nıur beklenmektcdiı: iki gün ev· 
vel Kcrtkulağı ve ~İvar köylere bol 
yagmurlar yağmıştır. Me. - Se. 

Dane bağladıktan sonra yapıl• 
ikinci ilaçlamada ise l>u mikdl 
% 1 112 e çıkarılır. Yani bir ki 
göztaşı yerine bir buçuk kilo k•1 

lır. Bu ilaç vafi olarak ik~ defa j(d 
!anılabilir. Eğer hastalık devam J 
yorsa daneler nohut kadar otdo' 
tan sonra bir üçüncü defa fakat ~ 

:.iş sihiplerine karşı iyi muamele ya· 
pılma!ı ve mümkün olan kolaylıkla· 
rı göste~meleri ve bilhassa icra da
irelerinde buna dikkat edilmesi me · 
morlardan istenmiştir. 

Dairelerin telgraf mua
melatında kısalık 

Vilayete Dahiliye Vekaletinden 
bir tamim gdmiştir . Bu tamime 
göre, dairelerd : :Cırtasiyeciliği ve 
telgraf muhaberalJ mürnkun olduğu 
kadar azaltmak ve muamelatın 

süratle görülmesi istenmiştir. 

Olgunluk 
muvaffak 

imtihanında 
olamıyanlar 

Maarif dairesine gelen bir ta 
mime göre , olgunluk imtihanların 
dört defa girip de muvaffak ola· 
mıyan tal~belerin lise bitirme dip· 
!omalarına .. Olgunlukta muvaffak 
olamamıştır • damgası vurulacak , 
bu suretle olgunluk imtihanına bir 
dahıt giremiyect'klerdir . 

Üç ~üfus memuru Veka
let emrine alındı 

Dün aldığımız malumata göre • 
Karaisalı Nüfus memu u Durmuş 
Yumru, Feke Nüfus memuru Ab· 
dülhakim Gökalan ve Bahçe Nüfus 1 
memuru Mahmut Nedim Tam~r 

"919 numaralı kanunun 5 üncü mad 1 
desi mucibince Vilayette Vekalet 
emrine ılınmı~tır. 

Yer değiştirme işi ' sefer 0/ 0 2 nisbetinde göztaşı ~~ 
1 varak kullanılabilir. Bir de ilaçla~ 
1 işi sabahleyin çiy kalktıktan sofl1 ~ 

Kazalar dahilinde yapılan yer 
değiştirme mu<1melelerinde nüfus 
teşkilatının süratle muamele gör 
mesi ve kütüklere yer değiştirme 
muamelesinin muhakkak İşlret edil · 
mesi lüzumu Vekaletteıı nüfus teş · 
kilatına bildirilmiştir. 

MERSIN'DE 
Bir Ticaret orta okulu 

açılacak 

yapılmalıdır. Yer ıslakken ve ôf~ 
nin kuvvetli günt>şinde yapıl# 
mıahzurludur. Bundan başka ili~ 
madan sonra yağmur yağacak oW 
sa ilaçı yıkayacağından asmalı 
tt krar ilaçlamak lazımdır. 

z. •· 

Filistinde çalışmalai 

Kudüs : 6 (Radyo) - Filis) 
muhtelif bölgelerinde çetelerle •f 
cadele devam ediyorsada vatı 

1 
eski hareretini kayıb etmiştir. ~ 
vayı erdin ovasında Filistinli ası f 
le bu günde çarpışmalar oldıJ·I 
silerin ele başısı Mehmet H~nrı> 
hudutdan dışarı kaçmıstır. 

Mersin, 6 (Telefonla) - Aldığım 
malümata göre, Maarif vekaleti 
Mersin:n ticari vaziyetini nazarı dik. ' 
kate alarak, hinası ticaret odası ta 1 

rafından temin edilmek üzere Mer· 1 

sinde bir Ticaret orta okulunun 1 

açılmasını kararlaştırmıştır, 1 _.,,,/ 
Meı sin Ticaret ve Sanayi odası -------------- f 

b k · ı k ı B h · · · ·ı..it' u ararı memnunıyet e arşı amış a ar mevsımının sıı• 
tn. Bu suretle şr.hrimizin en mühim ve cazip kokularııJ1 
ve mübrem ihtiyaçlarından birisi 

karşılanmış olacaktır. •ı N c ı• 
işlek bir ticaret merkezi ol2n 

Mersinde açilması takarrür eden Kolonya, Losyon veA 
mektep binasının önümüzdeki ders ı ıı"' 
yılındun evvel hazırlanacağı ümid esanslarında bulurstl • 
edilmektedir. LlM.ON, ÇAM, llkbahıı' 

lonyalıırilc Şipr , Fujer , J-"' 

İngiltere Slovakyayı 
taoımağa karar verdi 

• Londra : 6 (Royter) - lngiliz 
hükumeti Slovakya devletini resmen 
tanımdğ3 karar vermiştir, 

'I 'bb ycı' Rcvdor, ru, ~c oy, ııı> ,i· 
Zambak LoS.)' Onları ~nyaoı 

y edir. ~J 
Feırınıat ~ rv 

.,,.ı 
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SPOR 

Ay d ı-n - ~Seyhan 

Bölgeler .i 

arasında yapılan 

TEMASLARI 
19 Nisan 1939 Çarşanba günü mck suretjyle oyuna başladık. Bu 

k 1 tadilatımız derhal semeresini gös 
sabahleyin 25 kişid~n müteşek i h ı· · 

A _t. termeye başladı. Aydın mu te ıb 
sporcu kafilemiz Bölgemiz tUuaş·. 

müdafaast bilhassa üç ortamızm 1 kanı Bay Cevdet Benker'in ri~asetı muvaffakiyetli oyun çıkarması yü. 
albnCla Adanadan hareket etmış ve b 

1 zünden çok müşkilat çekmeye aş istasyonda kulüpler mürahhas arı ve 
birçok sporcu gençler tarafından ha ladı. 

ikinci haftayımın 12 inci daki· 
raretle teşyi edilmiştir. 1 

b k 
' 

kasında günün :en mükemme ve Trenin ~ çok kala alı o· 
h · · enerı" ik oyuncusu sol hafımız Çinli ması, Afyona kadar seya atimızın 

Kemalden uzun bir pas alan Santr· biraz sıkıntılı geçmt.sine sebep ol· 
for Rahmi kuvvetli bir şütle takı muşsa da; sporcularımız çok neşe 

li vakit geçirerek 20-4-939 mımıza beraberlik sayısinı kazandır· . 

perşembe giioü sabahı Afyona mu dı . 
vasalat edilmiş ve trenin bir kaç Birinci devrede Aydın muhteli · 
saat tavakkufundan istifade ederek ti hakimiyeti altında geçen oyun 

1 ilCinci devrede temamiyle Seyhan grup halinde şehir gezilmiş ve s· 
tikli! abidesi ziyaret edilmiştir. muhteliti hakimiyeti altında cere-
Dinardan sonra (Aydın vadisi) A yan etti. 
danamızı hatırlatacak kadar . güzel Aydın muhteliti içlerinde Şev. 
manzaraları, çok muntazam bakıl · ki gibi beynelmilel olmuş çok kıy-

metli elemanlar bulunduran bu ta mış incir ~c portakal bahçeleriyle 
d 1 • • ICım çok iyi anlaşmış bir vaziyette 

bağları zevkle temaşa e i mıştır. iiii. Neticede (1 - 1) Aydın ve Sey-
Gece saat 20 de Nazilliye n.uvasa. 

ilan muhtelitleri berabere kalmış. lat ettik. 1stasyonda; başta C, H. 
tır. Hakem Halit bitaraf olarak iyi P. başkam olmak iizere bir çok İ · 

f idare edilmiştir. Bizim takıma ge-dareci ve sporcu gençler tara ıo-
lioce Hasan Telli kalesini muvaffadan bandonun çaldığı güzel marş· 

larla ICarşıJandık. Nazilli Halkevi kiyetle müdafaa etmiş ve muhak 
bahçesinde biraz istirahat ettikten kak gol olacak birkaç şütü mu· 

vaffakiyetle kurtarmıştır. Başta Çin sonra bi7e tahsis edilen çok temiz 
li Kemal olmak üzere, Rasim Dinç, otele yerleştik.:Ertesi günü maçımız 

1 

Tacettin, Mahmut Türen, Rahmi 
olmadığından Nazifli Sümer Spor ı 
kulübü Başkam Bay Halid'in de(:l. Okyar ve Mahmut Peksözlü ve Ab· 

durahman iyi oynamış ve muvaffak J !etiyle göğsümüzü kabartan Naziffi 
Bez ve Basma Fabrikası gezildi ve o'muşlardır. 
sporcularımıza salonda izaz ve ik- Birinci ma;ımızı müteakip en kıy 1 

ramlar yapıldı. Bay Fuad Sporcu metli üç ovuncumuzdan birisi hasta 
delaletiyle de şehir gezifmiştir. Ora· landı ve ikisi de ayaklarına yedikle 
da bufunduğıımuz müddet zarfında ri tekmeden dolayı sakatlandı. 
r C. H. P, Başkanlığının, kulüp ida- 23. nisan 1939 pazar günü 'sa· 1 
recilerinin ve Nazillinin çok cen· bahleyin saat sekizde karşılanmamız 
tilmen ve sportmen halkının bize da yapıldığı gibi güzel merasimle 
gösterdikleri yüksek misafirperver· Nazilli'den teşyi edilerek Aydın'a sa 
liğe teşekkürü bir vazife bilirim. bah saat onda muvasalat ettik. fut 
- 22 Nisan 1939 cumartesi günü bolcu Bay vasfi ve Eölge spor eğit 
saat 16 da evvela Atatürk anıtı zi meni Bay Mustafa lber ile bir spor 
yaret edilerek oradan sahaya gidil· cu gurubu tarafından karşılanarak 
miş ve Aydın Bölgesi futbol nıuh- otele gittik. 
telitiyle yaptığımız maçta Nazilli Saat 14 de bilmediğimiz ve kıs· 
Sümer Spor kulübü başkanı Bay men anzalı olan yol üzerinde 18 ki. 
H ılid'in idaresinde olarak takımı· 

1 

lometrelik bisiklet musabakalarmı 
mız şu kadro ile sahaya çıkmıştır. yaptık. neticede Seyhan bölgemiz· 

Hasan Telli - Rasim Dinç, Ta· den Ali Çetiner 36,44 8 10 birinci 
ceddin - Hasan, Gani, Çinli Ke· 1 gddi. ikinciliği Aydın bölgesi aldı. 
rnal - Nihat Calba, Mahmut Tü· ' üçürıcülüğü Seyhan bölgesinden Ah 
ren, Rahmi O:Cyaı, Mahmut, Bed· met Ecesoy ile Kemal Savatlı' be 
ri - şinci ve altıncılığı da Aydın bölgesi 

Böliemiz muhteliti bayrağı ve· kazandı. bu suretle Seyhan bölgesi 
rilrne merasi.ni bittikten sonra oyu· muhteliti Aydın bölgesi muhtelitiııe 
na başladık. ltk akını Aydın muh· karşı ferdi ve takım birinciligini ka 
teliti yaptı. Kale~·e kadar uzanan zandı. yolun .yok arızalı olması ve yo 
hücumu Rasim kf'sti . lun evelden bisikletçilerimize göster 

Sahanın sert olması ve sahaya mek imkanı bulunamamasından bi 
alı~ık olmamamız neticesi birinci sikletçilerimizin rekorları düşük ol-
~~ftayım temamiyle Aydın mubte• muştur. 
lıtınin hakimiyeti altında geçti. M\i Saat 16 da Aydm sta·jyomun 
dafaamız çok canlı bir oyun çıka• dayız. saha güzel etrafta oldukça ka 
;.ırak akınları durdurmaya muvaf • la balık bir seyirci vardı. gene maçı-
~k oldu. A) dm muhteliti sağ içi mızı Aydın bölgesi hekemi Bay Ha 
b~ver Yakın mesafeden demarke lit idare etti' takımımız sahaya şu 
ır b vaziyette iktn ilk haf tayımın kadro ile çıktı Tacettin, Gani, Ke 

otnk eşinci dak"t10as•nda sıkı bı'r şu""tlc 1 R · Abd.. h N·h t K • ma , asım, urra man, ı a , 
a •mına · ık k [ 

ıil'lci h 1 sayıyı azandırdı. Bi· Mahmut, Rahmi, Mahmut, brahim. 
muhteı· ~hayım sonunda 1-0 Aydın Aydın mühteliti: Fikret- Zihni 

lk· •tt. galip vaziyette idi. 1 Raaip, Jsmail, Hüsnü, Hamdi. Osman 
•ncı h f 6' 

uf ak b' 8 tayım da takımımızda Enver, İbrahim, Sungur. 
ır tad·ı~ 

man'ı 
5 
ğ 1 at yaparak Abdurrah· Oyun başlar başlamaz Aydın 

lıı r:ak R . hafa Ganiyi de :beke a- forrııalarınırı kalamızı sıkıştırdıAı ve 
asım Dinç'ı santrbafa g~tir. mudafaamızın büvbk bir enerji sar· 

Yalnız En Büyük Filmler vücude getiren ve yülCsek sanat kabiliyetini 
Herkese tasdik ettirmiş olan 

( FREl!>ERİC MARCH) 
ME.RLE OBERON vE HERBERT MARCHALL 

ile beraber bir sureti fcvkalidede yarattıkları ve 

TAN SiNEMASINEJ~. 
Bu akşam 
Göreceğiniz 

(ÖLÜM PERiSi) 
FRANSIZCA SÖZLÜ, Aşk, Meşakkat ve Istırap Filminde olduğu 
kadar hiç bir eserinde bu kadar Clahitane bir Temsil kabiliyeti 

Gösterm~miştir. 

BU Film Çok Kuvvetli bir Mevzua istinad etmekde olup Ancak 
FREDER]C MARCH gibi müstesna şahsiyetler tarafından 

Canlandırıran Yüksek Şaheserlerden biridir. 

Programa İlaveten: . 
Ateşli ~ e Kuvvetli Artist 

GEORGE OBRIEN 
Tarafından temsil edilen Kahramanlık ve Vatan severlik filmi 

Martha Eggertleri, Jannet Makdonaltları unutturan, bütün musiki 
aletlerini şaşırtan tes 1 •• 

• 
sınema 

Bu akşam 20t30 suvarede 
Baştan nihayete kadar etlenceli, zevkli, neşeli , zarif ve şen şarkılarla 

suslü büyük Operet komedisi olan ALMANCA SÖZLÜ 

( NiS ÇiÇEKLERi ) 
Şaheserine bütün halkamızı davet etmekle iftihar eder 

BAŞ ROLDE : ( Sesi adeta bir mucize olan diger büyük Yıldızları 
sönük bırakan yeni Yıldız : 

(Er na Sack) 
A YRlCA: - Büyük macera, sergüzeşt filmi 

( Memnu Kafile ) 
Oynayan : - Buck Jones 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz . 

7-Mayıs - _Pazar gündüz 2t30 matinede 

1- Nis Çiçekleri 
2- Memnu Kafile ( BUCK JONES ) 

Telefon Asri 2.SO 

10588 

Amerikanın istil<lah -------~~~---
Dikkat: Bu Akşamki flk Suvare için Lütfen Biletlerin erken 

AJdırılması Reca olunur. Telefon TAN 266 
10582 

fedcrek bu akınları durdurmağa ça 
Jıştığmı görüyoruz onuncu .Clakikada 
demarke vaziyette olarak yakm me 
safeden Enver Aydın mubtelitine 
birinci golu kazandırdı· beraberligi 
temin etmek için Seyhan muhteliti 
Aydın kalesini sıkıştırmaya boşladı 
üst Üsle yapılan akınların birisinde 
kale önünde sol açık Nihat güze) 
bir plase ile topu sağ zaviyeden so 
karak beraberligi temin etti. ve o· 
yunun birinçi bevresi ( 1 1 ) bera· 
berlikle ve müsavi vaziyette bitti. 

ikinci haftayım 13 üncü dakika 
sına kadar iki tarafın mütekabil hü· 
çümları arasında geçerken aleyhi· 
mize bir korner vurusu yapılırken 
topa kala ile çıkış yapan bekimizi 
arkasından iten Aydın forunun bu 
favulu hareketini hakem her neden 
se göremedi ve bundan istifade ed· 
en Aydın'lı Enver takımına ikinci 
sayıyı kazan:lırdı takım kaptanımtz 
bu gole şiddetle itiraz ettigi halde 
hakem kararında israr ettiğinden 
oyuna büyük bir asabiyet ve iki ta 
rafın favullu:oyunu ile devam edildi. 

Bu karkaşılık esnasında Aydın 
dan Enver takımına üçüncü ve so
nuncu galibiyet goluou kazandll'dı. 
Aydın takımı spor sever aydın va· 
!isinin yüksek himayesinde muhtelif 
yerlerden laplanmış tecrübeli genç· 
lerden müteşelCk!I bir takımdır. ha 
kemin bu oyunda birkaç aleyhimize 
yapılan hataları görmemesi mağlu 
biyetimize sebep olmu~tur. Aydın 
takımı ve Seyhan takımı muhtelitle-
ri çok enerj ı k. ve güzel bir oyun 
çı'<armışlardır. bu maçların revanşi 
haziranda Adan cı da yapılacaktır Ay 
aın 'h kardeşlerimizi yakın bir za
manda aramızda görmek ve mem· 
leketimizde de kucaklaşmak Adana 
sporcuları için büyük bir sevinç o· 
lacaktır. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

İki film birden 
Her sahnesi insana ayrı bir heye. , 
can veren · .. Ve Devletlerin bir· 

birleri ile gizliden gizliye nasıl 
çar pıştıklarmı gösteren 

Görünmeyen Casus 
Aşk macera filminde 

( TALA BlREL - ALLAN 
MARHSHAL) 

iki gündenberi büyük muvaffakı
yetle devam ttden ve en yüksek 

Fransız sanatkarları • 
VIVİAN ROMANCE _ PİERRE j 

RENUIR- LUIS JUVET . . 

Tarafından fevkalade bir surette 
oynanan 

(Aşk bahçeleri) 
.5enenin en büyük hi~si' şaheseri 

"La Maison du Maltais . ,, 
10581 

1 B.~ledi~e .intihap en.1 
cumenı rıyasetinden.1 

. 1 -: Belediye intihabına mayısın I 
17 ıncı çarşam~a ~ünü s:>at [ 9 ] da 1 

başlanacak ve ıntıhap ayni giin saat 
18 de nihayet bul acaktır. 

lI - İntihap yalnız bir yerde 
yapılaca~ından ve sandık belediye 
altındaki mezat salonuna konulaca· 
ğından bütün müntehiplerin 17 ma. 
yıs çarşamba günü reylerini vermek 

üzere intihap yerine gelmeleri ilan 
olunur. 10550 9-18 

Kiralık Bağ 

Haf tayımda yaptığımız 5000 
metrelik mukavemet koşusunda Ay. 
dın'dan Tahsin Ozalp 18.31.1 ·10 
dereceyle ferdi birinciligi Seyhan 
bölge'iinden Hasan Tarzan 18.51.8 ı 

Bu .. tu··n esb1bi ı' stı"rahati cami 10 da ikinciligl Seyhan bölgesinden 
Ali Hançer üçüncülüğü. beşinci ve olan evi ve tulumbalı tatlı kuyu su 
alt nciliğı da Aydın bölgesi kazan· yu mevcut bir bağ kiraya verilecek 
dı bu suretl e de bölgemiz atlet ta · tir. Tutmak ve görmek isteyenlerin 
kımı takJm hirinciJigini kazanmJş ol f'asih incirli oğluna müracaat etme. 

du. koşu muza seyirciler tarafından ı ... s~i·~~ı o .... s .... 9"'!'!4=<~~~~~!!!!!'!""!~~ 
büyük bir alaka gösterilmiştir. j ::::===s 

Yuk'arıda tafsilatıuı yazdığım bu Jaşmasına vesile:ve faydalı olmuştur. 
musa\>akalar jki şehir gençli~nin / B. f'. Seylıa rı Bolgesı spur cğitmenr 
çek )lakından spor sahasında kucak CEVAD Öff'LEN 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kmkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak ~.zere iyi t~sviyeci ve tor 

1 k t kl ·ı ·n imtihantarı yapılm1k uzere Kırıkkale Gurup 
nacı a ınaca tır. ste ı erı S'l"b F b ·k ı · M'" 
M··d·· ı ·· · .. ·ı A ı. lzmı"r ve Zaytinburnu ı a a rı a arımız u-u ur ugu ı e n"ara, · 29 3 ı 
d .. J"kl . d b. . mu"racaatları 10591 7,10,12, l5,17,22,25,26, ' ur u erın en mne · 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

h .. .. db. 1 • 1 b'lmeleri için uzunca bir zamana ihtiyacı olan mü· 
er turlu te ır erı a a 1 

• • •• d" · h ld . . d' H lk b ·ıdirilmez. Vazıyetın zaruret goster ığı a va e esseseler ıçm ır. a a ı . . . 
b. · · ·k· · ·ı"' b"ırle•tirılebılır. ırıncı ve ı ıncı ı an v 1 f ı ı k 'k · t . ,.. 'f I" m santırallarmda te e on a veya e e trı ışare · 

Bu ılan, hava pası 1 a ar dit.er vasıtalarla evvelden terti, edilmiş bir 
leriJc veya kararlaşhrı mış 3 

cetvele göre yapılır.; .. "' . T . h"cumu ·'Alarm ' bütün şehir ve 
Madde 33 - lkıncı ılan . ayyare u . . " . . . . 

. rika ve müesseseler memur ve ışçılen ıçındır. 
kasaba halkı ıle fab b · etine dahil olan yerlerde yalnız 

M dd 34 - Pasif korunma mec urıy . 
a e il I k .. zere hususi düdük işaretlerı kullanılır. 

hava hücumlarında ku. anıma u b ·yetine dahil olmayan yerlerde 
MaClde 35 - Pasıf korunma mec urı . . . 

~ d .. düklerin kafi gelmediği pasıf korunma mecburıyetıne 
vey~hut hususı du •ht• göre diğer vasıtalardan istifade olunur. 
dahıl olan yerler e 1 ıyaca d"d"'kl · d 1 b 

f b "k ur ve tren u u erı, çan, avu , oru, 
Bu vas1talar da a rı a, vap . 

k demir gibi şeylerdır . 
trampet. ses çı araHn • düdükler ile verilecek işaret, kuvvet leşip zayıf· 

Madde 36 - ususı 1 d' 
.. .. CJaktka devam eden fasılalı Se'3 er lr. 

laşan ve boylecel u_dç . üç dakika devam etmek üzere her dört sani · 
Diğer vasıta ar a yıne 

d ·ı n kısa seslerdir. 
ye e verı e U" .. .. 'ıl~n . Tayyare hücumu bitti : Tayyare hücum· 

M dd 37 - çuncu .. . 8 e .. . eceğine kanaat geldikten sonra verilir. 
larınrn teker rur etmıy • d" düklerde üç dakika devam eden uzun 

V ·ı k işaretler hususı u 
erı ece ' d ·· dakika devamlı ses verirler. Bunu müte· 

seslerdir, Diğer vasıtalar a uç 
k'b b'" hal avdet eder. 8 1 ta 11 

• vvelden münasib vasıtalarla halka bildirilir. 
fşaretlerın tarzı e 

JV _ Şehir planları ve mühim binaların yerleri 

Madde 38 _ Şehır planlarının tanziminde ~e m~him binaların. ~erle· 
. . · 'nde pasif korunma bakımından tatbık edılccek esaslar ıçın hu· 
rının taymı · b'"k"' 1 t tb'k 1 susi nizamnamesindekı u u 1l er a ı o unur. 

V - Yapılarda 

Madde 39 - Yapılar "Yapılarda pasif korunma bakımından t:ıtbik 
edilec,.k esaslar ve sığınaklar. Nizamnamesindeki hükümlere tabidir. 

(Sonu Var) 9583 
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OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek istiyen 

Bankamtz, Aile sandığı (Tasarruf Cüz-
danı ) 
verwiştir. 

hesabı11a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi· 
desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eyh11 tarihlerinde icra olu
nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık: 
1 adet 1000 Liralık 
4 " 250 

" 5 " 
100 

" 25 
" 50 

" 50 
" 

25 
" 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

Aile S d .., hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 

an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 
zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir . 16 

Ramazanoğlu vakfı müte., elliliğinden: 
Kıymeti muhammenesi 

L i r a 

2000 Hükamet caddesincld~ fırın 
400 .. .. fırın ittisalinde dükkan 
110 U/ucami civarında dükkan 

80 .. .. " 
30 Memiş Paşa caddesinde dükkan 

Yukarıdakı dükkanlar 5 mayıs 939 tarihindeki müzayedesinde 
haddi liyikini bulmadığından ihalrsi brş gün müddetle temdit edilmiştir. 
Taliplerin 11 mayıs 939 ptrşembe gürıü saat on dörtte yazı evimize 
müracaatları. 10592 

C a Sayın Bayan, 

Mersin C. M. Umumili
ğinden: 

1 - Mersin ceza evindeki mab 
kum ve mevkufların 1 Haziran 939 
tarihinden .11 Mayıs 940 tarihine 
kadar bir senelik ibtıyacı olan 90000 
doksan bin kilo ekmeğin 1 Ma. 
yıs 939 dan itibaren Bir ay müd 
cletle kapalı zaı f usuliyle Münaka 
saya konulmuştur, 

2- lstekliler 8550 lira ihale be· 
deli üzerinden 675 lira muvakkat 
teminat makbuzlarını ihale günü o · 
lan 1 Haziran 9'i9 Perşenbe günü 
saat 14 d e C. M. Umumilıği 
makamında toplanacak olan komis
yona tevJi etmeleri. 

3-Teklif mektupları ihale günü 
saat on dörde kadar taahhütlü pos 
la ile veya bizzat kapalı zarf deru· 
nunda komisyona \evdi edilmiş bu. 
lunacak ve muayyen saa!e kadar her 
ne suretle olursa olsun komsiyona 
verilmiş mektuplar kabul olunmaya· 

caktır. 
4 - Şartnameye muvafık olmı· 

yan veyR içinde , Şartname dışında 

şartları ihtiva eden tekliflere itibar 

edilmez. • 

Seyhan Vilayet\nden: 

1 - Bahçe kaz:ısında yaptın· 
lacıık kaymakam evi inşaatı (5582) 
lira (35) kuruş bedeli keşfi üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme, 939 senesi 
Mayısının (18) inci perşembe günü 
saat (11,30) da vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
(418) lira 68 kuruştur. 

4 - isteklilerinin, keşifname, 
proje ve şartnameyi görmek ~zere 
her gün hususi idareye ve ıhale 
vaktinde da daimi encümene müra· 
caatları ilan olunur. 10573 

3-7-11-15 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

Adana memleket hastanesinin 
939 haziranından 940 mayıs sonuna 
kadar ihtiyacı olan bir senelik erzak 
ve mahrukatı açık eksiltmeye konul 
muştur. 

Açık eksiltme 939 mayısının 18 
inci perşembe günü saat onbirbe 
Seyhan vilayeti daimi encümeninde 
yapılacağından, is•eklilerin evvelce 
pey akçalarını yatırmış bulundukla· 
rı halde ayni gün ve saatte encüme. 
ne ve şartnameleri görmek üzere de 
her gün hastaneye uğramaları. 

30-4-8-12 10569 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden 

Adana memleket hastanesinin 
bir senelik ilaç ve tıbbi malzeme 
ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 4318 lira 55 
kuruştur. 

ihale 18.5.939 perşembe günü 
saat 9,30 da daimi encümende ya· 
pılacaktır. 

isteklilerin şartname ve listeyi 
görmek üzere her gün h~staneye ve I 
ihale günü de yüzde yedı buçuk mu 
vakkat teminat akçalarile vaktında 

seyhan vilayeti daimi encümenine 

müracaatları. 
30.4.8.12 10570 

Adana Belediye Riyasetinden 
Buğday Pazarındaki Dükkanları Kiraya Ve· 

riliyor. 

1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile mubamıııd 
bede! icarı ve muvakkat teminatları yazılı Butday Pazarındaki 28 diil 
kan l/Haziran/939 tarihinden 31/Mayıs 940 tarihine kadar bir sene ıııii' 
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 15 Mayıs 939 Pazartesi günü sut 15 ele Belediye bini 
sandaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatları yatırmak fi 
şartnameyi görmek üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaat11 

ilin olunur. 

Numarası Cinsi Mevki Muvakkat teminat Muhammen lcı1 

bedeli 
L. K. L. K. 

28 Dükkan Kolordu 11 25 150 00 
30 

" • 11 25 150 00 
32 • • 7 50 100 00 
34 • • 7 50 100· 00 
36 • • • 7 50 100 00 
38 • • 7 50 100 00 
40 • • 7 50 100 00 
42 • • 7 50 100 00 
44 • • 7 50 100 00 
46 • • 15 00 200 00 

48 • • 7 50 100 00 
50 • • 7 50 100 00 
52 • • 7 50 100 00 
54 • • 7 50 1 ()() 00 

56 • • 7 50 100 00 
58 • • 7 50 100 00 
60 • • 7 50 100 00 
62 • • 9 40 125 00 
64 • • 9 40 125 00 
54 • Buğday P. Ciheti 18 75 250 00 
62 • • • 11 25 150 00 
64 • • • 11 25 150 00 

68 • • • 11 25 150 00 

70 • • • 11 25 150 ()() 

72 • • • 11 25 150 00 
74 • • 11 25 150 00 • 
76 • • • 18 75 250 00 

78180 " " • 18 75 250 00 

10547 26-30-3-7 

Devlet Demiryolları Adana işletme ' 
sinden: 

15 5 939 tarihinden itibaren 404 No. lu TOROS Sürat katarı , P 
zanlı - Adana, 504 No. lu katar, Adana - Meydanekbez , 501 No· 

Adana inhisarlar Başmü- katar Meydanekbcz - Adana arasında ve bu katarları etinirerlcrindl 

d ·· ı ··"' - d . 1 tadilat yüzünden de 407 No. lu katar, Yenice - Hacıkırı arasında •~ 
ur ugun en • d 1 1 . . 1 .. - f d ki d" ğı a yızı ı o an etınırer ere gore seyruse er e ece er ır, 

927 senesi mahsulünden Ala!on 
yalı Mehmet Recebe ait 12 denkle Muvasalat Duruş Hare~r 
579 kilo yaprak tütün 3437 No. lu 404 No. lu tren : 
kanunun 46 ıncı maddesi mucibince 
anbarda kalma müddetini ikmal et· 
tiki için 15 gün müddetle ve açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Talip olanların 15-Mayıs-939 
Pazartesi günü saat on beşte lnhi· 
sarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil 
Komisycnl müracaatları. 

10571 30-4-8-12 

Pozantı 

Yenice 
Adana 

504 No. lu tren : 

Adana 
Ceyhan 
Topıakkale 

Fevzipaşa 

Meydanekbez 

10,13 
11.24 
11,55 

13,02 
13,37 
15,30 
16,37 

1 
2 

1 
2 

10 

10.14 

ıı.26 

12 1C 
• 1 

13,0: 

13~ 
ıs. 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok ytni işleri öğrtnmek ister ırıisiniz? 

5 - V erileck ekmek birinci nevi I 
undan yap·lacak ve her ekmek Tam :------------

503 No. lu tren : 

10.sC 

1 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makirıanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda. 
karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi
ğimiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 
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Naumann Makinaları Satış Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 

Adana Belediyesi Riya setinden: 
1 - Fukara ve muhtacinle Belediye mtmur ve müstahdemlerine ve· 

rilecek bir yıllık ilaç açık olarak eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 22 inci Pazertesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Belediye yazı işlen kalemindedir. isteyenler oradan 

alabilirler. 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvaklcat tcminatlarile 

birlikte Belediye encümrninde bulunmaları ilan olunur. 
7-l;ı-17-21 10593 

( 960 l dokuz yüz almış gram olı1 
rak pişirilecektir . 

6 - Ekmek cı za evi rr.ü lürlü · 
iünün göstereceği lüzum üzerine 
yevmiye 200 ile 300 adet arasında 
her gün nihayet saat 14 de ceza 
evine teslim edilmiş bulunacaktır . 

7 - Eksiltmeden mütevellit bil 
umum rusum, teklif, damga resmi , 
ve ilan ücretlerile indel hace ekmek· 
lerin veya un tahlili ivin ve bil cüm. 
le masraf müteahhide ait olacaktır. 

8 - Şartnameyi bedelsiz olarak 
almak ve görmek ve daha fazla 
izahat almak isteyenlerin tatil gün· 
leri müstesna olmak üzere hergün 
C.M. umumiliğine mılracaat etmeleri 
ilan olunur . 3 7 12· 18 10572 

Adana C. Müddei Umu
miliğinden: 

Kadınlar ceza evi yapmağa el 
verişli kiralık bir eve ihtiyaç vardı•. 
Hükılınet civarında üç oda ve bir 
avlusu ve suyu havi evi olup _da ki 
raya vermek isteyenlerin memuriye 
timize müracaatları ilan olunur. 
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Adana birinci icra 
Memurluğundan : 

Dosya numarası: 939- 1226 
Bir bo·çtan doldyı satılmasına 

karar verilen cins ve evsafı aşağıda 
yazılı gayri menkul mallar yine 
aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Tapu tarihi : Teşrinievvel 939 
No: 181 
Muhammen kıymeti: 975 
Mevkii: Döşem~ mahallesinde bir 

evin ı 6 da 13 hissesi 
Evsafı: Şartnamede yazılıdır 

" Satış şartları • 
1- Satış 8 - 6 - 939 Perşembe 

günü saat 10-12 ye kadar birinci 
icra dairesinde yapılacaktır.Bu gün 
de artırma bedeli tahmin olunan 
kıymetin O/e 75 şini bulmadığı tak· 
dircie en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak Üzt're 22-6-939 Per
şembe günü saat 10-12 ye kadar 
ayni dairede yapılacak 2 inci artır· 

mada en çok artırana ihale edile· 
cektir. Ancak satış istiyenin alaca· 

Meydanekbez 
Fevzip~şa 12,07 7 17,~ 
Toprakkale 13,38 2 13, ı 
Ceyhan 14,11 l 14,1 

Adana 15,03 
407 No. lu tren : 

9,11 
Yenice 8,56 20 
Durak 9,39 2 9,41 

Hacı kırı 10,43 18 ı ı.01 

Sayın balkın maliiıru olmak üzere İlan olunur. 

5-6-7 

ğına rüçbani olan bir başka alacak 
lı olup da teklif edilen bedel bu 
alacaklar mecmuundan fazlaya çık· 
mazsa ihale yapılmıyacaktır . 

2 - Artıracaklar muhammen 
kıymetin O/e yedi buçuğu nisbetinde 
pev akçası veya kanunen muteber 
teminat mektubu tevdi edecekler. 
dir . 

3- Artırma şartnamesi 6-5-
939 tarihinden itibaren 939-1226 
numara ile dairemize müracaat ede
cekler için açıktır . Artıracaklar , 
ilanda yazılı olandan fazla malı1 · 

matı, artırma müddeti içinde icraya J 
jelip bu şırtrıemedın tlabilirler. 1 

4- 1 polelc sahibi alacak1j 
diger alakadarların gayri ıtl ff 
üzerindeki haklarını , hususiyl~ 
ve masrafa dair olan iddiRla'.( 
rakı müsbiteleriyle 20 gün '. ~ 
icra dairesine bildirmeleri ~k11/ 
hakları tapu sicilleriyle sabıt / 
dıkça satış bedelinin paylaŞ ti 
dan hariç kalacakları ilan ol~ 

10595 / ______ ./ 
.. dii'~ Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlii 
Adamı Tiirkaöıü ıııatl>"' 


